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El president dels Estats 
Units, Donald Trump, va 
fer ahir un pas més en la 
seva estratègia per rela-
tivitzar el concepte de 

veritat. En un míting a Florida, s’ho 
va fer venir bé per parlar de Suècia 
després d’anomenar llocs que han 
patit atacs jihadistes, com Brus-
sel·les i Niça. I a continuació 
va dir: “Mireu què ha passat 
a Alemanya, què ha passat 
aquesta nit [la de divendres] 
a Suècia. Suècia? Qui s’ho 
podia imaginar, això a Suè-
cia? Allà han acollit un gran 
nombre d’immigrants i ara tenen 
problemes que no es podien imagi-
nar”, va dir completament seriós. 
Tothom sense excepció va entendre 
que es referia a un atemptat terroris-
ta. Però no hi havia hagut cap atac. El 
mateix govern suec va demanar ex-
plicacions per un fet inaudit en l’es-
cena internacional.   

Hores més tard, quan la notícia era 
la mentida presidencial i no cap atac, 
Trump va aclarir que el seu missatge 
feia referència a un programa de la  ca-
dena Fox que havia vista la nit ante-
rior en què relacionaven immigració i 
delinqüència a Suècia. Es pot pensar 
que és una relliscada o un fet sense im-
portància, però no és així. L’ús de la 

mentida, o de les insinuacions malici-
oses, i la guerra contra els mitjans són 
els pilars de la seva  estratègia comuni-
cativa, destinada a fer creure als nord-
americans el que a ell li convé. 

Precisament, en el míting de Florida 
Trump es va dirigir als seus enfervorits 
seguidors en aquests termes: “Vull par-
lar-vos sense el filtre de les notícies fal-

ses. La premsa deshonesta simplement 
no vol informar de la veritat. Han dit que 
estem equivocats durant dos anys. No 
ho entenen. Però ho comencen a enten-
dre”. Aquest to xulesc i amenaçador bus-
ca precisament atemorir la premsa  i co-
artar la llibertat d’expressió. Trump no 
tolera la crítica i es resisteix a admetre 
que els seus primers dies a la Casa Blan-

ca estan resultant un caos, amb 
dimissions, ordres que atura la  
justícia, conflictes diplomà-
tics, etc. Per no haver d’afron-
tar aquesta realitat ha declarat 
la guerra al periodisme. 

El senador republià John 
McCain ha hagut de sortir-li al pas  
per declarar que “les dictadures co-
mencen per suprimir la premsa”. Tot 
i així, res fa pensar que Trump hagi de 
rectificar. Per això el resultat de la ba-
talla entre el periodisme nord-ameri-
cà i l’actual inquilí de la Casa Blanca 
marcarà el futur de la democràcia i el 
llegat de la Revolució Americana.

Trump i el fals atemptat a Suècia: 
quan la mentida és una arma política
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La batalla entre Trump i els mitjans 
nord-americans és cabdal 

per al futur de la democràcia 
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L’ex primer ministre italià ha 
plegat també de la secretaria 

general del seu partit, el Partit De-
mòcrata, per evitar el risc d’escissió 
dels crítics. El cert és que des que va 
perdre el referèndum, Renzi no tro-
ba la manera de redreçar la seva car-
rera política. I si no troba la mane-
ra d’unir el partit al seu voltant 
l’amenaça del populisme de Beppe 
Grillo seguirà creixent. P. 10

El director teatral dirigeix al 
TNC la comèdia de Mercè Ro-

doreda La senyora Florentina i el seu 
amor Homer. Es tracta d’una obra 
ambientada en un pis de Sant Ger-
vasi de la Barcelona del 1915. El re-
partiment està format per les grans 
Mercè Sampietro, Margarida Min-
guillon i Carme Callol. Sens dubte, 
molt recomanable. P. 32

Sergi Belbel

Matteo Renzi

L’Ajuntament de Barcelona 
no garanteix l’anonimat a les 

persones que volen denunciar 
l’existència de pisos turístics il·le-
gals. Aquesta és una condició neces-
sària perquè els ciutadans s’animin 
a lluitar contra aquest fenomen. El 
consistori ha de rectificar i vetllar 
perquè els denunciats no tinguin 
accés a aquestes dades. P. 14
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La senyora Florentina de Rodoreda s’allibera al TNC

va pròpia mirada sobre el que és 
l’amor i les seves històries, algunes 
força dramàtiques.  

“La Florentina és la privilegiada 
econòmicament i culturalment. Les 
tres amigues són com tres fades que 
lluiten perquè reaccioni, però ella 
està cega, enamorada”, diu Sampie-
tro. La trobada amb una noia molt 
més jove, més desinhibida, que ve 
del món rural, la Zerafina, interpre-
tada per Elisabet Casanovas, serà el 
revulsiu que ho sacsejarà tot. “No és 
una obra feminista, sinó sobre el 
món femení i de la força que dona 
la unió entre dones”, assegura Sam-
pietro. Toni Sevilla és l’Homer, l’ho-
me casat i amb fills que es veu clan-
destinament amb la Florentina.  

“Tots els personatges femenins 
parlen de les relacions amb els ho-
mes, és com si no s’acabessin de creu-
re que tenen una identitat deslligada 
dels homes, però al final els donen 
una lliçó”, assegura Belbel. “Rodore-
da mostra les diferents maneres que 
tenen les dones de patir per un home, 
és l’anticonte de fades, l’anti-Venta-
focs”, detalla Minguillon. “Jo ja esta-
va jubilada, retirada, ja no era 
d’aquest món quan em va trucar el 
Belbel per fer aquest paper. M’he di-
vertit molt fent aquest personatge”, 
afegeix l’actriu.  

Malgrat tots els petits drames 
que se succeeixen en l’obra, Belbel 
defensa que Rodoreda escriu una 
comèdia: “És una celebració de la vi-

da”, diu el director. “Les quatre do-
nes no paren de brindar. Són quatre 
supervivents que es prenen la vida 
amb una filosofia que pot connectar 
amb l’espectador d’avui”, afegeix el 
director. “L’obra té alguna cosa 
d’Eduardo De Filippo, la tristesa fe-
ta comèdia”, afegeix el director. És 
una obra de teatre que convida “a 
viure i a riure”, opina Urroz. 

Max Glaenzel ha convertit la Sa-
la Gran del TNC en una galeria d’un 
pis de Sant Gervasi de la Barcelona 
del 1915, on es palpa el Modernisme 
i l’imaginari de Rodoreda per la na-
turalesa i les flors. I és en aquest pis, 
el principal, on l’heroïna de Rodore-
da s’acabarà alliberant del rol que li 
atorgava el conte de fades.e

Sergi Belbel dirigeix Mercè Sampietro en una comèdia agredolça sobre l’amor adúlter 
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L’actriu Margarida Minguillon can-
ta una cançó mentre es presenta a la 
premsa La senyora Florentina i el 
seu amor Homer, que s’estrena di-
mecres al TNC: “No eres el príncipe 
azul que yo soñé...” Podria ser per-
fectament la banda sonora d’aques-
ta obra de teatre que Mercè Rodo-
reda va situar en un pis de Sant Ger-
vasi de la Barcelona del 1915, perquè 
la Florentina és una dona burgesa 
que espera més de 30 anys. Però el 
seu príncep blau, el seu amant du-
rant pràcticament tota la seva vida 
adulta, potser no acaba sent el que 
ella esperava. I el desenllaç tampoc 
s’assembla gens al final d’un conte 
de fades. 

Sergi Belbel torna al TNC amb 
aquesta comèdia agredolça en què 
Rodoreda qüestiona molts dels rols 
que s’assignaven i es continuen as-
signant a la dona. “L’Albertí [es re-
fereix a Xavier Albertí, director del 
TNC] em va proposar fa temps fer 
La senyora Florentina i el seu amor 
Homer, però jo havia vist la versió 
que n’havia fet el Mario Gas amb la 
Rosa Novell el 1999 i no m’hi veia 
capaç perquè em va agradar molt”, 
explica Belbel. Però al final el van 
convèncer. Quan Mercè Sampietro 
va acceptar fer de senyora Floren-
tina, a Belbel ja no li van quedar 
dubtes: “Si la Sampi diu que sí, jo 
dic que sí”.  

El director ha volgut respectar 
l’edat que Rodoreda va donar als 
seus personatges i reivindica pa-
pers per a les actrius madures: 
“Pràcticament ja no hi ha papers 
per a dones de més de 40 anys”, diu. 
Margarida Minguillon, Teresa Ur-
roz i Carme Callol es posen en la 
pell de la Perpètua, la Júlia i la Zoi-
la, les tres veïnes i amigues de la 
Florentina. Totes elles tenen la se-
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La senyora 
Florentina 
(Mercè 
Sampietro) i 
les seves 
amigues i 
veïnes. DAVID RUANO

S’estrena ‘Invisible’, un 
musical sobre la memòria

(Lucía Torres), una estrella de la 
música que se sent assetjada i ob-
servada. El Noah (Adrián Rodrí-
guez) és un jove milionari amb una 
experiència traumàtica. Tots dos 
decideixen sotmetre’s a un procés 
d’esborrament de memòria, per 
aconseguir oblidar la seva vida an-
terior i començar de nou. L’encar-
regada de fer aquesta “desintoxica-
ció” és la Sasha (Paula Berenguer), 
una metge idealista que treballa a 
WhiteInk, una empresa que pro-
met esborrar els records per així 
poder canviar de vida.  

El drama i la ciència-ficció es 
combinen en aquest musical amb 
una escenografia que apareix i des-
apareix com tots els records que 
emmagatzema la nostra memòria. 

Serrat s’inspira en sèries com Black 
mirror, que planteja com els aven-
ços en la ciència poden canviar la 
societat. “Seguint aquesta línia, In-
visible ens trasllada a WhiteInk, 
una clínica fictícia que podria arri-
bar a existir en un futur pròxim”, 
opina. 

Els tres actors protagonistes te-
nen una llarga experiència en el 
món de la televisió i de la música. 
Adrián Rodríguez ha protagonitzat 
nombroses sèries com Física o quí-
mica, Los misterios de Laura i Chi-
ringuito de Pepe; Lucía Torres ha 
treballat a Scaramouche, Mar i cel, 
Rent i Germans de sang, i Paula Be-
renguer ha participat en especta-
cles com Hoy no me puedo levantar 
i Yerma.  

Serrat va dirigir Mierda de artis-
ta i és coautora de Pegados, guanya-
dora del premi Max al millor espec-
tacle musical el 2010. Sílvia Navar-
ro i Ernest Fuster són els autors de 
l’obra.e

Adrián Rodríguez, Paula Berenguer i Lucía Torres 
protagonitzen Invisible. ARA

¿Si poguéssiu esborrar un record 
que us fa mal, un fet traumàtic, ho 
faríeu? Precisament sobre aques-
ta possibilitat reflexiona el musi-
cal Invisible, que s’estrenarà el 3 
de març a l’Eixample Teatre de 
Barcelona. “Invisible tracta sobre 
la memòria i la relació que té amb 
la identitat. És una història que 
parla també sobre la solitud, el pes 
de la fama, la indústria de la mú-
sica i la seva voracitat”, reflexiona 
la directora de l’espectacle, Alícia 
Serrat. 

La víctima d’aquesta “voracitat” 
de la indústria musical és l’Alex 

BARCELONA
S.M.


