
Els dèficits recurrents a la FP

L’
encara tímida recuperació eco-
nòmica ha reobert una antiga 
reivindicació de la indústria so-
bre la falta de tècnics amb la 
formació professional adequa-

da. Les exportacions i, en una proporció 
menor, la demanda interior han impulsat 
la creació d’ocupació en sectors, com el de 
l’automòbil, en què patronal i sindicats 
han arribat a acords estratègics. Però, com 
passava en els temps de la bombolla immo-
biliària, les empreses es troben amb joves 

sobreformats o que no han sigut correcta-
ment orientats per rebre la formació que el 
mercat demana i que casi amb la seva realit-
zació personal. Les retallades en educació 
no s’han fet amb un pla pensat per canviar 
el model productiu. En alguns casos s’han 
limitat a expulsar de la universitat els estu-
diants amb menys recursos econòmics com 
denunciava aquesta setmana la vaga a les 
facultats que va comptar amb el suport fins 
i tot dels rectors, cosa que passa en compta-
des ocasions.

 En aquest panorama només destaca l’ex-
periment de l’anomenada Formació Profes-
sional Dual que integra en un únic progra-
ma acadèmic les ensenyances teòriques 
amb les pràctiques a les empreses. Una pro-
posta d’èxit però insuficient per abordar el 
conjunt del problema. És urgent prestigiar 
la Formació Professional que ha de deixar 
de ser el magatzem dels estudiants vícti-
mes del fracàs escolar. El seu lloc és un altre 
i l’han de tenir, però tots els estudiants han 
de rebre orientació. És ineludible. 

R
esulta impactant llegir el diàleg 
que avui publica EL PERIÓDICO 
entre un gihadista vinculat als 
atemptats de París del novem-
bre del 2015 i una noia musul-

mana resident a Catalunya. «T’arriben ar-
mes i et fiques on hi ha reunions i comences 
a matar a sac, tot el que et trobes de cara. 
Déu grandiós. I comences. Mata tot el que 
puguis matar», li va escriure en un moment 
de la seva relació cibernètica el gihadista a 
la noia. Impressiona més si es té en compte 
la data, juny del 2015, ja que tan sols uns 
mesos després el comando terrorista que va 
matar 137 persones a París va fer exacta-
ment això: disparar i matar tot el que es van 
trobar al davant, per exemple a la sala Bata-
clan.
 Les converses formen part d’una investi-
gació dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia 
Civil que va contribuir a la detenció del gi-
hadista Abdul-Jalil Ait al-Kaid, un marro-
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La influència de l’Estat Islàmic
quí que residia a Alacant i que el 2014 va vi-
atjar a Síria per enrolar-se a l’Estat Islàmic. 
Són un document de primera mà per en-
tendre el sistema de captació i adoctrina-
ment de potencials terroristes, un procés 
en què es barregen les converses puerils, les 
referències religioses, les promeses de ben-
estar econòmic, les mentides i l’estranya in-
fluència que produeix en alguns musul-
mans europeus l’Estat Islàmic. El cas 
d’aquesta noia que vivia a Catalunya no és 
únic: no resulta infreqüent la història de 

dones molt joves que abandonen la seva vi-
da a Occident per casar-se amb combatents 
de l’Estat Islàmic i traslladar-se a viure amb 
ells a ciutats sota control del califat com 
 Raqqa.
 Aquest trànsit entre Occident i Síria 
constitueix, sens dubte, un repte per a les 
forces de seguretat europees. És vital loca-
litzar els riscos i actuar abans que puguin 
cometre un atemptat. De la mateixa mane-
ra, també és crucial entendre els motius 
pels quals la influència de l’Estat Islàmic 
pot resultar tan atractiva per a segons quins 
ciutadans europeus i, d’aquesta manera, 
intentar debilitar, desacreditar i erradicar 
la seva capacitat de persuasió. Perquè la se-
guretat total no existeix, no poden contro-
lar-se totes les converses que es donen a les 
xarxes socials i els serveis de missatgeria, 
però sí que es pot treballar perquè els mis-
satges d’odi dels gihadistes no trobin ter-
reny fèrtil on florir.
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Animus iocandi Ferreres

El dirigent republicà busca per 
qualsevol via seguir a la carrera pre-
sidencial, malgrat l’escàndol de cor-
rupció en què està implicat per do-
nar feina de forma fictícia a la seva 
dona. Aïllat pel seu partit, va rebre 
un bany de masses en una manifes-
tació a París.	 3Pàg. 12

François
Fillon
Polític francès
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Està al capdavant d’aquesta empre-
sa tecnològica, amb mil clients, que 
recopila i analitza les dades que es 
registren en explotacions agrícoles 
professionals. Mitjançant una apli-
cació mòbil permet conèixer en tot 
moment quin és l’estat dels cultius 
d’un agricultor.	 3Pàg. 26

Emilia
Vila
Directora general 
d’Agroptima
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El docent de la Politècnica de Valèn-
cia és el responsable del grup de tre-
ball que desenvolupa a la capital va-
lenciana l’Hyperloop, l’ambiciós 
projecte de l’empresari sud-africà 
Elon Musk considerat el tren del 
 futur.	 3Pàg. 28

Vicente
Dolz
Professor 
universitari
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Especialista en proves combinades, 
l’esportista murcià va sumar l’últi-
ma i quarta medalla de l’atletisme 
espanyol a l’Europeu indoor. Es va 
unir a l’or de Mechaal (3.000 m), el 
bronze de De Arriba (800 m) i la pla-
ta de Beitia (altura).	 3Pàg. 46

Jorge
Ureña
Atleta
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Exballarí i coreògraf barceloní, 
s’ha convertit ara en un insòlit me-
cenes del musical Invisible, que 
acull l’Eixample Teatre. Perquè no 
va dubtar a invertir una herència 
rebuda en la producció d’un musi-
cal de creació.	 3Pàg. 51

Toni
Luque
Productor teatral
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el posa també la interacció del pú·
blic amb les actrius, que baixen de 
tant en tant a la platea. «¡Som al Pa·
ral.lel!», exclama Belbel.
 El dramaturg està encantat amb 
la força i la frescor de la nova versió. 
Aquests últims mesos se sent molt 
feminista gràcies a aquest musical i 
a la direcció al TNC de La senyora Flo-
rentina i el seu amor Homer, de Mercè 
Rodoreda i amb Mercè Sampietro 
com a protagonista. «És curiós que 
en les dues obres hi hagi un tema co·
mú sobre els homes: un des del punt 
de vista literari i un altre des d’una 
proposta més teatral». La reflexió de 
Rodoreda a La senyora Florentina, fa 
poc més d’un segle, era premonitò·
ria: «Aleshores ja destrossava el mi·
te romàntic del príncep blau i convi·
dava les dones a agafar les regnes de 
la seva vida». H

Durant una de les converses 
que van sostenir, Orson 
Welles li  va dir a Peter Bog

danovich que només calia que una 
pel·lícula et sortís bé per justificar 
tota la teva carrera. Ho vaig recor·
dar fa uns dies, quan va morir Bill 
Paxton als 61 anys, al pensar en un 
dels dos llargs que va dirigir, Cal-
fred (2001), que va passar pràctica·
ment desapercebut però que em 
segueix semblant una de les mi·
llors pel·lícules de terror psicolò·
gic mai filmades (la seva segona i 
última obra, El juego que hizo histo-
ria, del 2005, no l’he vist, però és 
que les aventures d’un cadi con·
vertit en gran jugador de golf a 
principis del segle XX no m’inte·
ressen gaire, sobretot si el cadi té 
la cara de Shia Labeouf).
 Em consta que Paxton va ser, 
principalment, un actor secunda·
ri que agradava molt a James Ca
meron, que el va fer servir a Aliens 
i Titanic. Amb Twister semblava que 
ascendiria a l’escalafó, però no va 
ser així i es va passar el que li que·
dava de vida interpretant de ma·

nera solvent els rols que li queien: 
tot sembla indicar que no tenia 
fusta d’estrella (tot i que la sèrie 
Big love, sobre la poligàmia entre 
mormons en l’època actual, li hau·
ria d’haver donat un cop de mà).
 Tampoc es va matar com a di·
rector, i és possible que a Calfred 
sonés la flauta per casualitat; o no 
tant, ja que el guió de Brent Hanley 
era excel·lent i constituïa un origi·
nal pas més enllà en l’etern tema 
de l’assassí en sèrie, que en aquest 
cas era conegut com la mà de Déu i 
es dedicava a eliminar gent que el 
Senyor havia identificat com a di·
monis a la terra. El mateix Paxton 
hi interpretava un assassí místic 
tan peculiar, a qui tots considerà·
vem un sonat al llarg de la projec·
ció fins que descobríem, al final, 
que les seves víctimes eren real·
ment dimonis i l’home no s’havia 
inventat la veu divina.
 No sé si Paxton va arribar a dir  
–com l’Ed Wood de Tim Burton res·
pecte a la seva bírria més notòria, 
Plan 9 from outer space– allò de «per 
aquesta em recordaran», però ai·
xí ha sigut en el meu cas amb Cal-
fred, una raresa en la història del 
cine fantàstic, una d’aquelles pel·
lícules que passen inadvertides 
però que serveixen per justificar 
tota una carrera. H

Amb una ja 
n’hi ha prou
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fusta d’estrella però  
va dirigir ‘Calfred’
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A vegades els somnis es fan realitat. 
Ho sap prou bé Toni Luque, el pro·
ductor d’Invisible, un original mu·
sical que parla de segones oportu·
nitats, pors i soledat. El seu somni, 
dirigit per Alícia Serrat (Pegados), 
amb text de Sílvia Navarro i músi·
ca d’Ernest Fuster, es farà realitat a 
partir de demà a l’Eixample Teatre, 
on recalarà fins al 16 d’abril.
 Els protagonistes són l’Àlex, una 
estrella del rock fastiguejada de la 
fama, interpretada per una actriu 
de musicals com Lucía Torres (Mar 
i cel, Scaramouche), i Noah, un noi tí·
mid de família adinerada, encarnat 
pel cantant i actor Adrián Rodríguez 
(Física y Química, El chiringuito de Pepe, 
Tu cara me suena). Aquests personat·
ges antagònics es coneixen a Whi·
te Ink, un centre que ofereix la pos·
sibilitat de reinventar·se esborrant 
del passat allò que es desitja obli·
dar. Tots dos treballen amb Sasha 
(la valenciana Paula Berenguer), 
una psiquiatra interessada a com·
provar si l’experiment aconsegueix 
la felicitat dels seus pacients.
 «Li vaig demanar a la Sílvia que 
escrivís una història amb la qual 
qualsevol es pogués identificar», 
declara Luque, cervell a l’ombra d’a·
quest musical pròxim a l’esperit de 
la sèrie futurista Black mirror. Invisi-
ble és tan peculiar com el seu pro·
ductor, un exballarí i coreògraf bar·
celoní de 33 anys, amant dels musi·
cals, que ha invertit una herència 
en el món de l’espectacle.

«A l’americana»

«El primer que vaig fer va ser llançar 
una convocatòria per internet bus
cant guions. En vaig rebre molts, pe
rò res d’interessant», recorda. Algú li 
va recomanar Navarro. «Jo ja sabia 
que volia parlar del món de la músi
ca i de la soledat. Li vaig plantejar les 
meves idees a la Sílvia, hi va haver  
feeling i vam començar a treballar». 
Encara que el títol de l’obra és seu, 
insisteix que ha donat «plena lliber
tat» a l’equip creatiu.
 De moment, el cert és que tots 
al·lucinen amb ell. I en positiu. «No 
estem acostumats a treballar amb 
gent com el Toni, algú superimpli
cat que et paga tots els assajos, co
sa poc habitual», assenyalen els ac·
tors. A més, la producció funciona 
com un rellotge. «Treballo una mi
ca com un productor a l’americana. 
Per un costat, els actors cobren des 
del primer dia d’assajos fins a l’úl
tim de funcions. Per un altre, em ne
go a anar al 50% amb un teatre. Em 
sembla injust que els que no hi han 
arriscat ni un duro cobrin el mateix 
que jo». 

M. C.
BARCELONA

Heretar un musical
Toni Luque debuta com a productor invertint els diners 
d’un llegat en l’espectacle ‘Invisible’, que acull l’Eixample Teatre

 Tampoc ha escatimat en esceno·
grafia, una caixa plena de sorpreses 
dissenyada per Carles Pujol, com·
pletament blanca, que es transfor·
ma per acollir diferents espais. «És 
una metàfora dels records i de com 
es guarden», comenta la directora. 
«Més enllà del tema, l’element de ci
ènciaficció és present en la manera 
d’abordar les escenes».
 La banda sonora tira cap al pop·
rock. «S’ha fet amb quatre grans mú
sics; no és d’ordinador, però està gra
vada», destaca el director musical 
Ernest Fuster. «Només les veus són 
en directe per motius de pressupost», 
afegeix el productor. «Tenir els mú
sics en directe i no pagarlos és una 
opció que no contemplo». I aclareix 
que si Invisible funciona a la taquilla 
intentarà comptar amb ells si l’espec·
tacle es reposa. Un altre somni. H

33 Cervell a l’ombra 8 Toni Luque, el productor d’‘Invisible’. 

NURIA PUENTES

Els actors 
destaquen que 
l’impulsor els paga 
tots els assajos, 
«cosa poc habitual»


