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Joan Fontcuberta exposa a
la galeria Àngels Barcelona

Trauma, projecte en el qual res
cata dels arxius fotografies
malmeses, que han
patit un deteriora
ment químico algun
altre tipus de pato
logia, i els dónanova
vida. PÀGINA 40

LA SEGONA

v

El Teatre Lliure celebra 40
anys reposant un dels seus

muntatgesmítics:Les noces deFí
garo, estrenat l’any 1989. El que
llavors va ser el pro
tagonista de l’obra,
Lluís Homar, s’ha
convertit en la re
posició en el direc
tor. PÀGINA 43

v

Ahir va acabar a Barcelona
el Congrés d’Arquitectura,

que s’ha prolongat sis mesos. El
degà dels arquitectes catalans,
Lluís Comerón, va
llegir les seves con
clusions, que rede
fineixen el compro
mís d’aquesta pro
fessió. PÀGINA 44

v

Omar s’ha convertit en la
primera dona nascuda a

Somàlia, de religió musulmana i
refugiada de guerra, que acaba
d’aconseguir un
escó al Congrés dels
Estats Units, pel
partit demòcrata a
l’estat de Minneso
ta. QUI

v

Recep T. Erdogan (62)
amenaça la UE d’obrir les

fronteres i dinamitar l’acord so
breels refugiats.Aïratper la reso
lució de l’Europar
lament, també insis
teix que, agradi o no
als europeus, reins
taurarà la pena de
mort. PÀGINA 8

v

Les primeres
neus de tardor
Amb una nevada, la primera
d’aquesta temporada, n’hi ha
hagut prou perquè algunes
estacions d’esquí del Pirineu
puguin obrir les portes, enca
ra que sigui amb espessors
modestes i a mig gas: Masella
va obrir dijous, mentre que
BaqueiraBeret, LaMolina
o Vallter 2.000 tenen previst
iniciar avui l’activitat.

“És Iceta, no Obama” Tornar a començar als 60

Miquel Icetaésunpolíticbregatambunaextensa
carreraperò la seva imatgepública semblaque
guanyapuntsambel temps.En lacampanyaelec

toral catalanavaaconseguir ferseun llocmésenllàdel seu
discurspolíticballantelDon’t stopmenow, ambtantd’èxit
queen lacampanyade les següentsgeneralsva ferbolosper
diferents federacionssocialistes.Arael conflicteentreel
PSCielPSOEper ladecisiódenoabstenirseen la investidu
radeRajoyhadespertatunarenovadaexpectacióper la seva
figura. Icetaaixecapassions informatives,per la sevacapaci
tatdiscursivaperò tambéper les sevesperformances,queals
periodisteselsencanten.Dijousa lanit, la citaa la seudel
PSOEandalúsambSusanaDíazvacongregar tantapremsa,
malgratque la reunióvaacabara lesonzede lanit, queentre
elpersonaldelpartit esvasentirun“és Iceta,noObama!”.
Esdónaper fetque, tenintencompte l’hora, a l’encarapresi
dentnordamericà l’haurienconvidata sopar. Icetaesva
pagaruna tapade la sevabutxacaabansd’anarse’nadormir.

Coma qualsevol edat. Potser aquesta és lamillor
explicació per a un nou fenomen sociològic a Es
panya: el canvi de parella després dels 60 anys.

Els divorcis i elsmatrimonis en aquesta franja d’edat
s’hanmés que duplicat en els últims deu anys. No ens
hauria de sorprendre, argüeixen els experts consultats
per al reportatge que publiquem avui, ja que la vellesa no
és una cosa despenjada de la resta de la vida. És a dir, quan
les persones travessen la frontera dels seixantamantenen
lesmateixes necessitats afectives, emocionals i sexuals
que en altres edats. Llavors, la idea de tornar a començar
si fracassa elmatrimoni pot entrar en els seus plans. La
independència econòmica de les dones és un factor im
portant en aquesta tendència, encara que també hi pesa
l’augment de l’esperança de vida, que els fills deixin el niu
i que el discurs religiós hagi deixat de ser un element de
control de la conducta. El que està clar és que el fet d’as
sociar sexagenari amb vellesa ha passat amillor vida.
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El Brexit, qüestionat
JohnMajor i Tony Blair asse
nyalen que igual que no és de
mocràtic ignorar el resultat del
referèndum sobre la sortida del
Regne Unit de la Unió Europea,
tampoc no ho és negar la volun
tat del 48% que va votar per la
permanència. PÀGINA 11
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El fur renovat
El líder del PNB, Andoni Ortu
zar, defensa que ha arribat l’ho
ra d’intentar normalitzar les
relacions amb el PP. PÀGINA 18
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La irrupció del black friday, que
arriba dels EUA, en els hàbits de
consum espanyols; i el creixent
distanciament entre la Unió
Europea i Turquia. PÀGINA 24
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Realisme social
GregorioMorán escriu sobre la
pel∙lícula Yo, Daniel Blake, del
britànic Ken Loach, i fa inven
tari del llegat deMargaret
Thatcher: “Hi ha un grapat
d’escriptors que l’adoren, fins
i tot després de morta, perquè
va aconseguir el somni dels seus
avis de ser prestadors i no tre
ballar sinó humiliar: fer posar
de genolls, fins que admetessin
la seva condició subsidiària,
aquells perdularis anomenats
obrers”. PÀGINA 28
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Temeritat d’altura
L’escalador de gratacels Alain
Robert, conegut com l’Spider
man francès, s’exposa a una
sanció administrativa per haver
escalat sense permís la torre
Agbar de Barcelona, de 144
metres. PÀGINA 32
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Avatars balcànics
La jove escriptora austríaca Vea
Kaiser acaba de publicar a Es
panya la seva segona obra, Los
héroes felices, una novel∙la que
narra en to tragicòmic, i des
d’una mena de realismemàgic
amb caire centreeuropeu, les
agitades vides de quatre ge
neracions d’una llarga família
grega. PÀGINA 41
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Derrota al Gàlata
El Barcelona Lassa, un bloc trist
i decebedor, incapaç de plasmar
la seva teòrica superioritat da
vant el que era cuer de l’Euro
lliga de bàsquet, sucumbeix
sense pal∙liatius a Istanbul da
vant el Galatasaray. PÀGINA 52
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Mobilització sindical
Vintiquatre hores després de
reunirse amb el Govern i els
empresaris per provar de reac
tivar el diàleg social, CC.OO. i
UGT anuncien la convocatòria
de protestes a tot Espanya, que
culminaran amb unamanifes
tació aMadrid el diumenge
18 de desembre. PÀGINA 56

Més enllà de la finca del sud

LApolíticaésmoltcruel.Larodamediàticase
gueixel seucurs ihaengolit la figuradePedro
Sánchezentressetmanes, suficientsavuidia
perquèfins i totunheroiperdiels seussuper

poders.Sánchez intentaràavui ressorgirde lescendresa
València,peròésconscientque lasevaauraescomençaa
esvair.Destruirunacarrerapolíticaésmoltmés fàcilque
construirla. Id’aixòsen’ocupaSusanaDíaz.VaserMi
quel Icetaqui livademanara l’andalusa l’entrevistaque
vantenirdijous,peròaella tambélivaanardeprimeraper
començaradesprendre’sde l’etiquetaandalusa ianar
modelant la figuradesecretàriageneraldelPSOE.Díazés
conscientquemanaraFerraznoéselmateixqueferhoal
carrersevillàdeSanVicente.Estàconvençudaqueenun
anyfentdecosidorahauràapedaçatelsestrips internsdel
seupartit,peròelcos lidemanaextirparels socialistes
catalansdelsòrgansdedirecciódelPSOEievitarsehaver
deconvèncerlosperguanyarseel lideratge.

Ambtot, elméscomplicatperaDíazseràdesprendre’s
de l’etiquetadebaronessaquenomésmiraper laseva fin
ca.Aixíque jaestàpreocupadaper laseva imatgeaCatalu
nya.PerquèunacosaésespolsarseelPSCquanmolesta i
unaaltraésqueelscatalans lavegincomunacòpiadelPP
quantoquivotarenuneseleccionsgenerals.ADíaz liha
cridat l’atencióqueSorayaSáenzdeSantamaríaesmunti
despatxa laDelegaciódelGovernaBarcelona.Si lavice
presidentaes jugael seufuturpolíticenel repted’encar
rilarelconflictecatalà, l’andalusa téaldavant ladifícil
empresadetranscendir la imatgedesultanadelsud.Amb
elsbascos lihacostatpoc ihaavalatambgràcia l’acorddels
seuscompanysambelPNB,malgratqueni tansols lavan
avisar iquepel textpul∙lulen
referències–encaraquesiguin
retòriques–aldretadecidirque
sies tractésdelPSClihaurien
posatelspèlsdepunta.
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ElLliurecelebra
40 anysamb lamítica
‘LesnocesdeFígaro’
J. BARRANCO Barcelona

El Teatre Lliure fa 40 anys. Lluís
Pasqual, director i cofundador, ex
plicavaahirqueperalsnumeròlegs
40 és una xifra que simbolitza un
punt d’arribada i un punt de parti
da. Arribar i tornar a començar.
Potser per això la programació del
Lliured’aquestanynohavolgutser
un exercici de nostàlgia,
sinóalcontrari: s’haobert
decididamentanousllen
guatges. Però, per des
comptat, s’han permès
unapicadad’ulletalaseva
història reposant un
muntatge que simbolitza
lasevamaneradefer ique
vaaconseguirunèxitapo
teòsic quan es va estrenar
el 1989:Les noces de Fíga
ro, de Beaumarchais, un
muntatge que original
ment va dirigir Fabià
Puigserver,mortdosanys
després, i queara tornabàsicament
idèntic i dirigit per l’home que lla
vors el protagonitzava: Lluís Ho
mar. Després del Lliure de Mont
juïc, on es podrà veure del 2 de de
sembre el 22 de gener, l’obra anirà
aun altre escenari en el qual també
va arrasar llavors, el Teatro de la
Comedia de Madrid, seu de la
CompañíaNacional deTeatroClá

sico, que coprodueix la reposició.
Protagonitzada entre altres per

Marcel Borràs, Mar Ulldemolins,
MónicaLópeziJoanCarreras,Ho
mar explica que han afrontat la re
posició–ambescenografiaivestua
ri idèntics a l’original– com si no
s’hagués fet abans per acabar arri
bant “al 90%o95%delque ja va fer
Puigserver,peròassumitpernosal

tres”. Ivarecordarquenohatrobat
maicapaltretextquecombinieldi
vertiment amb el coneixement de
la condició humana com el de
Beaumarchais, un text que, va re
cordar, es va estrenar quatre anys
abans de la Revolució Francesa i
que va portar Danton a dir que
Fígarohaviaestatelprimerrevolu
cionari enfrontantsea lanoblesa.c

ROS RIBAS

Marcel Borràs encarna Fígaro

El portuguès Tiago Rodrigues porta al Temporada Alta
la seva aplaudida versió de l’amor radical entre Antoni i Cleòpatra

Amor faraònic

MAGDA BIZARRO

Una escena d’António e Cleópatra, que avui es representa al teatre de Salt

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Marc Antoni i Cleò
patra. Cleòpatra i
Marc Antoni. Un
amor radical des

tinat a la tragèdia que ha sobre
viscut al pas dels segles. Des de
Plutarc fins a Shakespeare. Des
de Mankiewicz fins a Terenci
Moix. Una història que el direc
tor portuguès Tiago Rodrigues,
un dels més poètics i subversius
de l’avantguarda escènica del
seupaís, hadecidit portar també
a l’escenari amb dos intèrprets
peculiars,elsballarinsSofiaDias
i Vítor Roriz. Una parella que
n’evocaunaaltra.Enunescenari
minimalista que suggereix ines
tabilitat imovimentperpetu,So
fia evoca obsessivament tot el
que fa,pensa i sentuntalAntoni,
i Vítor, el que sent, pensa i diu
una tal Cleòpatra. El resultat,
António e Cleópatra, que es va
poder veure al Festival d’Avinyó
l’any passat, arriba avui al teatre
deSaltdinsdelTemporadaAlta.
Tot va començar, explica Ro

drigues, perquè l’interessava
molt l’Antoni iCleòpatradeSha
kespeare. “És una obra imper
fecta, estranya,unamicarara, ir
regular,peròésuna tragèdia tar
dana; Shakespeare ja sabia
massa per cometre tants errors,
així que és una imperfecció de

sitjada”, explica. Després, sub
ratlla,havia treballatanysambla
parella de ballarins i coreògrafs
SofiaDias iVítorRoriz, quevoli
en fer teatre, de manera que va
pensar a reescriure el text de
Shakespeare a través d’ells com
si es tractés d’una memòria de
l’obra.
Per Rodrigues, Antoni i Cleò

patra són amants que saben que
el seu amor radical serà tràgic.
“Sóncínics,hohanviscuttot,pe
rò, tanmateix, escullen estimar

se i la tragèdia.Emsemblavauna
decisiópolítica imolt radicalper
a tots dos. En el clímax del seu
poderdecideixenarriscarhotot
peramordemaneramoltconsci
ent. Són ambiciosos, no és gent
honestaipuracomRomeuiJuli
eta. Maten esclaus, han mentit
tota lavidaper tenirpoder i enel
momentfinalesdiuenqueelmés
importantésque jo t’estimiradi
calment contra elmón ique, si el
mónnocomprènquejom’anul∙li
per estar amb tu, nom’interessa

el món. És l’amor com a gest ra
dical llibertador, potser utòpic
però encara possible com a res
posta a un món en què sempre
volen que siguemal lloc quehan
creat per a nosaltres i que ens hi
resignem”,explicaeldirector.
I subratllaque“a lasevatragè

diaShakespeareparlamoltíssim
d’unacosadequè japarlavaPlu
tarc a les seves Vides paral∙leles,
el text en què es va inspirar Sha
kespeare.Plutarcdeiaqueapar
tird’Antoni iCleòpatra l’amores
va transformaren lacapacitatde
viure elmón a través de la sensi
bilitat de l’ànima de l’altre. De
fet, a l’obra de Shakespeare la
críticaprincipaldelasocietatro
mana al seu general és que quan
Antoni és a Alexandria es trans
forma en dona. Ell escull que si
gui així, és el que vol per a ell,
convertirse en dona quan està
amb ella i ella en home, que si
guin indistingibles, fer caure
fronteres i etiquetes a través de
l’amor. Que estimar, en el sentit
més obert, sigui la capacitat de
conèixer el món a través de l’al
tre. I la ideaquenoestic sol i t’he
de comprendre a tu és la natura
lesa del gest amorós, em com
mou moltíssim. I, a més a més,
em fa una confiança increïble en
el teatre, perquè justament el te
atre és un lloc on sempremirem
a través de l’altre, de l’actor, del
director,delpúblic”.c

“Antoni iCleòpatra
sónambiciosos,
cínics,hohanviscuttot
i, tanmateix, trien
estimarse i latragèdia”
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